
 
 

 PROGRAMA HORÁRIO  

CAMPEONATO ESTADUAL MINEIRO CAIXA DE ATLETISMO SUB 20                                               
ETAPA ÚNICA - DATA: 26 DE MAIO  

12.30 Horas –   Apresentação da equipe de arbitragem                                                     
13.30 horas 100 metros com barreiras   feminino  final                   
13.35 horas Lançamento do disco     feminino final                          
 Salto em distância    masculino  final                 
13.50 horas 110 metros com barreiras    masculino  final       
14.00 horas Salto com vara      masculino/feminino  final                          
14.15 horas 200 metros rasos    feminino final por tempo 
14.25 horas 200 metros rasos     masculino  final por tempo 
14.45 horas 800 metros rasos    feminino  final por tempo  
14.55 horas 800 metros rasos    masculino  final por tempo  
14.55 horas Lançamento do disco    masculino final                         
14.50 horas Salto em distância    feminino final                     
15.10 horas 3.000 metros     feminino final                        
15.30 horas 5.000 metros       masculino   final                
15.55 horas Lançamento do dardo     feminino final                      
15.55 horas 400 metros com barreiras    masculino  final por tempo  
16.00 horas Salto em altura      feminino/Masculino final                            
16.10 horas 100 metros rasos    feminino final por tempo   
16.15 horas Salto triplo     masculino  final            
16.20 horas Arremesso do peso    masculino  final                      
16.25 horas 100 metros rasos     masculino  final por tempo   
16.45 horas 3.000 metros com obstáculos   masculino final                     
17.05 horas Lançamento do dardo    masculino  final                        
17.10 horas 400 metros rasos    feminino  final por tempo   
17.15 horas Salto triplo                  feminino final       
17.20 horas 400 metros  rasos    masculino  final por tempo       
17.25 horas Arremesso do peso     feminino final                    
17.40 horas 1500 metros rasos    feminino final por tempo   
17.50 horas 1500 metros rasos    masculino  final por tempo   
18.10 horas Revezamento 4x100 metros    feminino final por tempo   
18.20 horas Revezamento 4x100 metros    masculino final por tempo   
18.35 horas Revezamento 4x400 metros    feminino final por tempo   
18.45 horas Revezamento 4x400 metros    masculino final por tempo     
19.00 horas 10.000 metros rasos    masculino          final          

O Programa Horário poderá ser alterado de acordo com interesse de todos participantes, na 
prova em questão.            


